
MR vergadering Maximaschool 
Notulen van maandag 20 januari 2020 

Voorzitter:   Mieke Voerman 
Notulist:   Klaas Huisma 
Aanwezig: Chris Kampen, Klaas Huisma, Mieke Voerman, Anita Hoekstra en 

Marlies ten Wolde 
Afwezig:   Jantina Beima 

Genodigde(n):  Ank Verhoeff 
 
1. Welkom, opening 

Jantina is afwezig 
 

2. Vaststellen agenda 
a. Agendapunt RI&E 

 Hans Greidanus is verhinderd voor deze vergadering, zal er de volgende vergadering (16 
maart a.s.) bij zijn. 

 De agenda wordt vastgesteld 
 

3. Concept - notulen 25 november 2019 (bijlage:1) 
De notulen worden na een paar aanpassingen goedgekeurd. 

 
4. OR (bijlage:1) 

a. Verslag OR vergadering  
b. Bezoek OR vergadering 
c. Ouderbijdrage tussenstand 
d. Overleg voorzitter OR 

 Kritische notulen en erg gedetailleerd. Ontwikkelingen hieruit: Werken aan bieb op 
school, verbeteren van schoolplein. 

 Voor meer interactie tussen MR en OR schuift Chris op donderdag 27 februari a.s. bij de 
OR vergadering. 

 Voorzitters MR en OR gaan ook gezamenlijk overleg inplannen. 

 Ouderbijdrage tussenstand is nog niet bekend. 

 Schoolteam krijgt weinig terugkoppeling van de OR.  Ank zal daarom ook aanwezig zijn 
bij de volgende OR vergadering. Dan zal o.a. de aansluiting tussen het team en OR 
worden besproken. 

 
  



5. Managementrapportage (bijlage:2) 
a. Medezeggenschapsraad vaststellen/instemmen of advies: jaarverslag  

Ank Verhoeff geeft een toelichting op de managementrapportage: 

 Ziektepercentage gaat goed, geen langdurig zieken, wel kortstondig. Inval is vaak lastig, 
maar er is nu optie om in te zetten : Werelddocenten 
(https://www.semko.nl/werelddocenten/). Als het om 1 dag gaat, dan mag er een onbevoegd 
iemand voor de klas. 

 Voor groep 1 en 2 wordt licentie voor Engels voor het hele jaar aangeschaft in plaats van 
een proefabonnement van 3 maanden. Mede omdat ouders voor deze school hebben 
gekozen omdat Engels wordt gegeven vanaf groep 1 

 PCBO wil Maximaschool ondersteunen in bieb op school. Vraag is nog even voor hoe 
lang. 

 Jessica Kalsbeek is aangenomen als bovenbouw coördinator. 

 Ouder met veel kennis over gebouwen heeft zich aangemeld voor werkgroep 
luchtkwaliteit. 

 De vraag is of IKC voldoende duidelijk is voor de ouders. Men denkt nu dat het vooral om 
de jongere kinderen gaat.  Het zou juist voor de oudere kinderen interessant kunnen zijn. 

 Er komt een aparte Sinne locatie op de Maximaschool. Het wordt losgekoppeld van de 
Wynwizer. Sinne heeft hierover al een brief gestuurd. Klaas zal deze brief doorsturen.  

 Idee: opening IKC Maxima in feesttent van wijkfeest in september 2020. 

 Situatie van leerling D.H. is kort besproken. 

 Op vrijdag 31 januari is sowieso stakingsdag voor hele school. Op donderdag 30 januari 
staken er 3 leerkrachten. De rest van de school heeft dan gewoon les. 

 
Jaarverslag (checken of MR dit moet goedkeuren) 
Opmerkingen: 

 Nogmaals duidelijk uitleggen aan ouders wat IKC eigenlijk is. Met Sinne afstemmen. 

 Het is niet duidelijk of DMT goed of slecht gaat. 

 Qua leesbaarheid sommige tabellen eruit halen (bv over stagiaires).  

 Is er ook een trend in de top 3 en aandachtspunten van de exit enquête. Hele verhaal 
over enquête uit het verslag halen, alleen noemen dat er een enquête plaatsvindt. 

 Vraagtekens uit tabel halen op blz 17. 

 Er is andere informatie over het binnenklimaat dan in het jaarverslag staat. Het gebouw 
voldoet technisch gezien aan de normen omdat het om een tijdelijk gebouw gaat. Het 
gaat inmiddels niet meer om een tijdelijk gebouw, daarom gelden er andere normen. 
Ank heeft hierover een rapport. 

 Na aanpassingen krijgen jaarverslag weer op de mail. 

 
6. MR Scholing(bijlage:1) 

Op maandagavond 10 februari 2020 is er een cursus voor nieuwe leden van de (G)MR. 
Wie gaat?  

 Chris en Klaas gaan naar de cursus 
 
 

  

https://www.semko.nl/werelddocenten/


7. Concept formatie 2020-2021  
a. Bespreken naar aanleiding van managementrapportage. 

 Vinger aan de pols houden in de formatie. Er voor waken dat er niet allemaal combi 
groepen komen. 

 
8. IKC – ontwikkelingen 

a. Bespreken naar aanleiding van managementrapportage 

 Duidelijker verhaal richting de ouders. Voor veel ouders is IKC onduidelijk. 

 Ouderavond gaat niet door, heel weinig aanmeldingen.  
 

9. Evaluatie aanpassing schooltijden 14:15 uur 
a. Dit punt staat op jaarplanning. Bespreken ontwikkelingen. 

 We vragen ons af of 08:25 uur wel duidelijk is bij alle ouders. Misschien even een keer 
herhalen in een nieuwsbrief. 

 Geen opmerkingen over verlenging naar 14:15 uur in groep 7 en 8. 
 

10. Verkiezing nieuwe MR-leden 2020-2021 
a. Alvast in de voorbereiding de vraag aan een ieder om hier over na te denken 

 Om de cyclus van ieder jaar een nieuwe ouder in de MR niet te doorbreken is goed om 
binnenkort op oproep te doen voor een nieuw MR lid. Mochten we niemand kunne 
vinden, dan zou Mieke zou in principe nog wel een jaar door willen. Jantina pakt dit altijd 
op. 

 
11. Rondvraag 

 In planning staat 6 juli als vergadering, dan is het al vakantie. 

 Roetveeg piet op planning volgend schooljaar. 
 

12. Sluiting, volgende vergadering 16 maart 2020 
 

 


